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~~Açnc Son J5 akik a 
(S.yı•ı 110 ,,-ra) 

g~Yanlar 
s::.~tan 

- ... 
Yueoslivvad 
Almanlarla dö· 
vüşen munta
zam bir ordu 

~ laltla düaya 
~ lilal bltla laıilizler, 
.._ 

1 
1IJ11rk•• Alman1•

o~ laarbe lauırlanmıi 
~ • Ye ODU •UIJ bir varmış 
... ..:.kaaaıada bubrdı- Bera, (•.•) - Yugoılav· 
lllal ..... ft itiraf ettikleri yıda Almanlara karıı ıavaı 
.. ..,... Ameribhlar da eden kuvvetlere çete dem~k 
toaı.;. pldMiklui J•· doiru değildir. Orada Al· 
~ • •ıai mak•tJa ae maalara kartı koyanlar mun· 
~ .ı-.~•tlilaıbae kup tııım bir ordu ve komuta• 
...::... 1~ lav~· laaıp .. 
~.. 11r .. ı etmiı ile hareket edenlerdir. G • 
" ,;;_~ lleria bir UJret neratl Mihıilovicin emrinde 
~lda llNllu. 80 ili 100 bia Hker ••rdar. 

ihyada vazi· 
yet lngiltere 

aleyhinde 
Kubire (•.•) - Royter 

ajanıı bildiriyor: 
General Romelia aiyeti 

artlk aalaıdmıf ıibidiı. Al· 
maa komuta•• batı •• ıa
hll Sire11ılka,. ele ıeçirmek 
istemikte ye mltteflk or· 
dalarını Bardlya Bi•ı•zl ara· 
11nda ıılnıtarmak iıtemek· 
tedir. Biaıaıl•ba mlttefik 
orduları tarafıaclaD rakıDda 
boşalbl caiı daJDlaııa ba· 
na hayret etmemek JhJm• 
dar. a..·.;.· •ltllie baalna· Ve banlar tam tocbizathdır. 

.... " Amerlkaaları BeJgradın b6t6n civarındaki --o--

~' J.ıi.t ....., ... d.. ka,ı., bu kamtteria '" u Antalya me· ~ ....... laraaı ka1bet- •ltıadıdar. Ba yilzdcn ba 
•s7 I f.ter laıiJtere ve bölgelerdeki madealerden Al- MUrl&rl koope• 
lılıt \ç .... ,. •• •• blJik manlar hiçbir suretle istifade t•f k d 1 
"M. ...._,. ._kaleri olma- etmemektedirler. Atmanlarıa r& 1 . Ur U ar 
... ~ ..... ba Mıkın· l J ii k li Antalv• (ı.ı) - Aatalva 
.... 

::-'. ~.., Jıaı- garpa o ın m aa a tı ı , . , 
-- • 11111111 Mihailovic orduları ıekteye memurlara uuuula bir lıı:~ 
... ~ .. h M mltualdd koymaktadır. keratif karmaılarclır. Koopo• 
... ., - 1 ratife ıimdlye kadar 100 aıa 
- 11, ••dia memleketler- ---o--- yazılmııtır. Kooperatif piya-
-... •t 111ku11adu plea s· J d k" f• 1 d el b ;:..--..... ticaret •• ... ır apon tay- .. Q 1 ıat er ea •• acuı 
~!-J~lldaiı •• buaa • • mal 11tm•i• baılamııbr. 
._--.~ tlkeamu ı•vet V&re gemlSI Antalya (a.a) - 654 ı••· -.:-jl lla,..klan telifi cin iıtirak ettiği 3 bia met· 

c'e! ... tl•qtar. batırıldı relik bir koıacla 11 dakika 
-...._-• fabrikür ea 19 aaniye ilo lisedea Maasar ""'* laaıp malaemelarlai, --•- Ôzdemir biriaci ıelmiftJr. 
~ S-çler •• 4eierli V aşiagton (•.a) - Uzak -w-o- . 
a... c..._.ta batladı· ıarkta Amerikan hancıları Ço··rçı•I hasta 
lq 1 t yeni muvaffakıyetler kazan-
'- lr-.~ •c Htice ıa ki; mıılardır. Bıbriye nazarhğı
s.ll .. _ •• korkaaç •avaş 
~ .. ..,ecele •e ıilrdlkçe na gelen tamımlıyıcı ma~ 
lat. 9- delatetia arbr1cak- liımata göre ha•a ku•vetle· 

Sırrı Sanlı 

~ .. et tebliii 
I' ~antaya
-- di;.·· ··ıd·· llo.1r .--.uru u 
~(a.a) - Dla ı•ce 
llf. ._-: S..,.t tebHiiao 
._ ' .~et kıt'aluı bitin 

~ ..... _ _. 
~:- ._~ llueketteri•• 
• ~nllr. DBpaaa 
flr. 2S 9frablmalda· 
~ta klaa.cla 20 

. ~ - ,,.,.. ... lrcllk. 
~ ,, .......... t.,,. .. 
1tt .. ~ ..... ttlr. 26 lld•ci ..... __ . 
4 ~ ~ OTa ~•Yrai•de 
..... ~ ta,,., ... clltlrll...... ~••lblan- •••. "-1a ... , ....... Mr 
111..,..,_ı ....... •brmat• 

. . .. ....,...,. 

rimiz bir Japon tayyare ge· 
miıiai rorpilli batarmıılar· 

dır. Bir bücumbotomuz da 
beı bin tonluk bir Japon 
nakliye v11puruaa batırmıı
hr.: 

_._ __ o~-.... 

Kanada ordusu 
kuvvetleniyor 

.......-.-o---

Kınada (a.a) - Baıvekil 
Mr. Makeaıiking S,eyaaatta 

balu~arak, Av111pa kaıtrfısnı
claki Kaaada orduıuaua 

mevcudunun iki misline iblağ 
oluDauğını ıöylemiıtir • 
1942 temmuzunda ha ordu 

3 piyade tlmeaiadıa 2 tank 
Jlya11ndaa •• 2 ıırbla time· 
alatlea mlreldıep olacaktır. 

Londra (a.a) - Baıvekil 
Çörçil ıoğak alrıalıiıaclaa 

rahatsız baia•dafa•daa bu· 
rün Avam Kamaraııada irat 
etme1i kararlaımıı olaa aat· 
ka ıöyliyemiyıcektir. 

--o--..-

Stokholma 
•• 2ore 

Stokholm (•.•) - Gelen 
haberlerden anlaııldıiıma ıö· 
re Alman ordularım• Rjev• 
de durumları ümit.izdir. Ba 
vaziyet Berliadea verile• 
geri çekilme baberiai• aıal· 
ıızlı;.aa delildir. 

Rıo beyan-
• 

namesı 
Rıo De Jaaeıro (a.a) -

Amerikablar Atlas MJ&DU• 
meıi•İD e1Ularıu 4ayau• 
bir Rlo be1••••mHlai imu . ....... . 

... _ 
B. Millet Meclisinde 
dünkü müzakereler 
ADkara(a.ı)-B&yük Millet llecllliU. 

buıBnkü toplaataıında itılılaarlar am• 
miid&rl&jtl biitçeıiade münakale 7apdma-
11aa mıtooroloji miid&rllii& teıkillt kaa•· 
auı bir madde, yedek ıaba1 •• ukeıi 
memurlar baldundalı:I maaddal kuua Wr 
fıkra ekleameıine dair olaa llyihalar ~ .. 
zalrere ve kabul edilmfttir. 

Banda• ıoara umumi harp yıDaııaua 
beri ılrlkle11ip relea eald bir ite ait ... 
raloa lpt.Uae dair Yerilen takrir ittifakla 
kabul eclllmiftir. Mecbı çaı .. mlaa -
toplaucakttar. 
Aalrara-Ba,ık Millet lledlalala lalilb• 

ki topla•timacla ıeçea laarpta llancat " 
meni lhtiklr h•yetleriade baluu ulll 
aımlmla• Ahmet N .. iml ile mu-. 
Mutafa Şeref bıkluadaki madaata .. n 
baaa aft ıvralua iptalf lçla rapalıa tdllf 
lrabal ıdilmiıtlr. 

- --
BUYOK CEZA 
GÖRECEKLER 

Aalrara - Fazla mal •• yi1eceli ....... 
deler Wrlktirealere kartı tiddetJi bir ... 
cacleleye ı•çU.lftir. Ewlerlade. lauui 1•· 
ler.. mal latlf edealer pd4etli cese'ua 
çarpdacaldu .. r • 

llilll bnuunı lıaa•aa•• 1•al tekli lii 
ıiblhaller dr1et e1lerealer hakkı• ~ 
linya katlar para Ye 3 ıueye b.., .. 
i•Pll ce1&11 verllmealai amir balaamaW.. 
dır • 

S bin Paket Kibrit 
Ankara - Şılarimlau JP•ılaa u8f(ar• 

mad• bir 1ıb11• e•ID.. 5000 paket ~ 
balaam111 •e ma.atlere eclllmiftir. IClltrll• 
lerl• nhlbi adliJ•J• Yerilmlflir. 

Melek mi, Şeytan mı? 
Yıua: SIRRI SANLI 

Ö•l•iizdeld Pazırtai ,a.ıad• ltllııaree 
aetr• batla)'llcajlmıs ita içtimai " celr 
menkh tefrlbmaaclaa laa11 puça8-n ,.. .. 
da• ltibarea (HALKIN SESi) ... on,.
cak11•ıı. 

Fallara laau bir l:tel..Uye nW. _,.... 
11adaa firar eclea bir ••li katlaa. - pmc 
~ılana ralat hutahldan. - ~-..... 
konayalım.--c:aaavar llatilıir, etkifa kamu, 
easeria ııraf •• llkh laa1ab ulllmMlll 
ahinttea bir seı •• ..Ue •• uir• sfW ba
buler ob111calaııma11 hıyret " •••P' 
içla.te lnrakacaldar. 

Y anadan iti&area HAi.KiN SISDD ...... 
katle takip .. lab. 
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ANIN f · EME~LERlf =~rriii$iiiiiiiiiieiiihiiiiiiiriiiH..._a.b•e~r~emiirmiiiiı :: 
. c~~~ ~anı z.ı.; o .... > Bitten ve uyuz.

1 
Çok .~o .. cuklu 

(uı ) gıızeteainile (pn&inmn.sulcırı)ldan korunma mukaf at 
DS itı,lıiı altıntl• ç-elt. tlejerli lf>- - --•- -

,a.sıcılarımızdan (Bileni Nari Eaeni)ıa Sıbbat Yelriletlnla hazar Oa biri merkezde ve üçB 
J•,,.':'ltır ?aklı.ında ya~dıiı kıymetli 6ir ladıiı halk Hihiı riıalele· mllhakattıa oh~nı. izere çok 
etidii telrılt.anu~clan •ırt:•k nelttalarııu "adea Bı't' d ,.oca\du ailelerde• 14 lıitiye • • Jı ı · 1 ra " ,en ve a111.1 en ... 
,.,_,, etmesı o ay.uıy e aynen ilıtilla• koraama. riıaleal Sıbbat verilmek üzere Sıbhtt:veki· 
ediyeraz: • . . . mldlrlüf&ae elmf tir iı· letiDdce nakdi mükafat gel· 

.,,,.u mute•lr.ıp tefrılramı~• tl11ruıml11 . f 1 • mişUr. Her aile için otuzar 
Çinlilerin üç dü.ıüri ve Japonlarla ol1111 teyenlere Ye mtluaeaelere Ura olan bu miikif atlar be-
•~eli ve ebedi aavaıları haklunJ• çelr tevzi edilmektedir. men tevıi edilecektir. 
mn•lrlr oe heyecanlı t•f •ilata ıı"rif•· -•--
c•fis. 

JAPONLAR 
imparatorluğun ea bOyik bıyramı-ei•r 

pmlİllİJenam - mıy11ın h.ılanada katla•· Bir japea, diinyaaın Dereliade bala· 
auu balaaıun bu b&y&k bıJııaa ıblal 
ker lialala liathyacakhr. 

o ,.... bayram elnlado beaı ça;ırauı· 
laftb. Dirt TCJ• beı kitilllE klılk mualu 
eb'.8fılltla kime. küme olmaıtak. Her mua 
JIJecği 7emeiı keadiıi :uıuı110,. Yeme· 
il• laarcı masanın illeriıe koınalmaı· llju 
eti fllotorlarından küçük parçelar, h; yıja,~ 
.. ,. fuaı, .. ı. lmparatorlalctıa r•lme bir 
90lr ııllz• çetitlerl. Ortada bir beazan ocaia 
yar. OUrta•e de alimia1am hiı ıalaaa. 
lla1aaıa etıafıada yor alanı.na hepsi dı 
sama• u••• yımek plılrme ltlaı karaıı· 
1ora.r. O.laa deiraıu, 11b.aada laıarmalrta 
ola* ıt pa~ala1r• 1ıamam111 i~I• lıanıh· 
rı1orlır. la J•mık oalarıa milli yemeldırl 
oı.a •lfı•yılrl"dlr. 

~•••aulakl ut, me11a11r bir l•ITualteJe ...,,.t profeıörü olacakmıı. l•celemeler· 
•• ltahmmak iiıere ıeıiye çtl,Qnı. Aalatı· 
1or. "Jıpıa yemekleri o kadar bnreallecek 
,.,ıer deiildir. Halbuki, Çin mathahıaıa 
laer lililtı bir harikadır. Bizim J•mekWriml· 
si• Çia !•mekleriae yaklııtıiı bir aokta 
.ar. her • ı~I 1emıkte do ekmek feriae luıt· 
laDIBll pırıaç yeameıi." Gerçektea Çia J•· 
••kl•ri baıka .. milletleri D ıofr111•cla raıt· 
l•BHJ•D aeflı rıeylerdir. jıpoalann Çlali· 

Yaralamak 
Gaziler caddeıiade kah· 

Teci Alamet ojla Abmet otla 

H-a arlıotlalr ıailıaıl1le 
Maıa otla NiyaziJİ ıiıe ile 
hıpaclaa 1aralaclı;ıadan 1•· 
kalaallllfbr. 

--, .. ·--
lhtikir 

Gadler caddeıiade k6m8r
cl HaHD oğla M•ıtaf• ki
mlrüa ldloıaa 12 kurDf• 

satmak ımetlylı ilatiklr J•P· 
tıtıada• yakalaamaıbr. 

Barin Aari 
Sinemada 

Bir mU1ou Hra 3 ııaelllı 
111 ve ııyret ıarfeelilerek 
10,000 klılala iıtlrakiyle 
ricacl. ı•Urllea ıaa 'ıt be
J•• perde•• llanka Ye mi· 
cbui lai9 ılplae 7ok T&rkçe 
ıillB: 

Y eıil Korsanın 
kızı 

olm111tar. 
Izmirde ilk defa "ASRI. Si_.. pterllıeek ita 

flllml ılrm•i• koıaau. 

----.. ..-..-
Palamut 
ihracatçıları 

Palamut ibraçatçıları bir· 
liii idare heyeti d6a top· 
lanarak ıon dofa yapılaa 

· ıabılua ait tewzi liıteıiai 
bızırlamııtar. Malum oldugu 
lıere 5000 ton palamut ile 
1000 tia palamut blllıaıı· 

aıa tacirler arasında tevzi 
iti mukırrardir. 

--o--
Gaz verilecek 

lımir llalkıaa baginlerde 
ıu tevıiiae başlanacaktır. 
Fakat ilmlt ederiı ki koat· 
rol 11kı olarda bu gaıı:lardaa 

ıua m&ıtabak olanlardan 
.,, ••• lfHI ııtıa ve teYZI 
eclealeri• ibtikirıaı meydan 
kalmaz. 

--o-----
Bir vagon 

kömür 
Düa bir vagon köm&r 

ıelcli. Kuııyakada ıabldı. 
Dada biı vagon yoldadır. 
Denizden de üç motör bık· 
lea:yor. 

r.rdlt tık•tr ettıklerl ıeyla 1aı1111 , .... tu 
lltarıt oldj!k•u aaamayıaır. Jıpoa, ede&iyat w• IA••~ ımındın da Çiallye laa1randır. 
8~ laekım doıtam ~iyor iri: "Çialiler bizim ı Elhamra Sinemasında ! 
içıa dlıman dıtUd1rler. Naaıl olıa bir On ı_,_"""""' .............. _ ..... ,............. """"""''"'" "'"'V'V''-'"""--"'' 
..,ah olaıamuz aalaımımııa J•rchm e~e- ı 22 2cl kiaaa Cama fl•I Maliaelerden itibmren ı 
eektlr. lmparatorluiua a11I ditllla•ları Ame• ı NAMUS BORCU ı 
rib, laıtltere v~ Ruıyadır.,, Ba d&ımaa• ı ı 
tarda• Rusya, şımdUik, jıpoeyanın llihı ı (KAHRAMAG FEDAi) : 
ile çattlia devletlerden dcgiJdir. 

1 ı T&rlrç• ıiıla ·Foar Featbers- T&rkçe ıöılıı 
ııoo.000 lerce fiı&raaıa ittiraldlı Ye milyonlarla dolar ıar- ı ,,. "'• i flylı meydana ıetirilen bir filim •. Talanı •e aamuıu içtn-ı 

O r if 1 d b 1 llayahaı tehlikelere koyan genç bir ıabıyın m&thit mıce- ı 
aım 1 

vaz a er e u uarnuı ve ıoara ı ralan .. Hakiki Bir lcabramaaltk ve edalrlrhk destanı.. ı 

lo2iliz 
Denizaltısı 

---o--

meılıktan çekilmiş olan bir diplomat piriuç ı Hlllıa: .ı6rllmemiı lllr pheaer.. ı 
,,_.k için kallanıJaa çomığla ae aala11ıa SSeaaılar: 2.17-4.30-6.45-9 da Camarteai, pazar tl de ı __ 
pWiiiai kulaiıma fısıldadı: "Bualardaa ı baılar •• ilk ıeaular acazdar. ı IZMIR YABA~CI AS. K .. ı:ı. ·: • 

alu.ki cl•i•akçlk biç kımddaıııaz. JJa, ha· ıı •. 
• -""-- ıBW.ıiai if-acle ede,. h ı· ,_. k b lu b •• ki b ki d .• . d ŞUBESiNDEN: . 
_.. ' ,,.., ıeaı çoma ııantıa llmtr al ••• ıa ınıaıı a .• e ıgı llnyanıa ea : lzmirde bulaaaa · .,. -e .. 

iM imparator demcktir. ID11nlar deiitebillr ı maauam tarihi fdmı ı __jı:_lJt.&i 
llldll ~mparatorluk ebedidir.,, ' VICTOR HUGO'aaa ÖLMEZ ROMANI 330 ve 331 doi!11DH1 1"' 

Yemıktea ıonra, ısıtılarak fçilea oldakça ı -Tlrkçe liıll- J eratta• (m•vızwhk. 
aut 'bir içk! ıu~~ular. Adını Ake koymaı· ı metini bir •en~ fa 
tar. Bir çeılt pırıaç rık111 imlı. Ea lylıl 'Ve ıı NOTR DAM'ıD KANBURU ı ikmal ed aler m lt•H) 
tMı••m Kobede J..•pıhı~ış. Bilim IOJulm" . ~ ı miryoiu ve ölçme ~aıfı• 
" tula Ş•m fııtıgı yerıne jıpoalaı erta· ı (Notr clame de Parıı) t eratın aevkedilmek lüre · 
ela• WHlamllı ve tuzlaaaralc knnlmaı ı 01aıyaalar: Charleı Laaı~ton Mıureea Ohara : 1-942 ÇHfambe ılalA.f! 

~::.:.~~· ı~dyr;::i, H,:!ı!·d.f ....... .ı..-,or. li Tayyare sinemasında lt:6 ı mlıe m'r•caatlalı .... ~ ~.. , • ı clird• tt.aılaaicaljlan .-
-Arka• •• ,.... ı Matlaeler: t-3-S-7-9.15 te.. t oluaar. ' 

ı t ıa n:ım ı o s q 



Vaılartoa(a.a)- General 
Mıc Artlauraa Luzoa ada· 
aıada dDımıcı k.,şi yaptıiı 

makabil tıarraılır netice· 

ıiade d&ımaaa •iır ııJiat 
Yerdirilmiıtir. ---

Yalanlama 
LfJaclra,(a•a) -Almaalarıa 

Ub1ada 140 riaıllis tıDkı 
.ı. reçirdiklerlae dair iddf· 
alan malatemel olarak çok 
mlballıalaclar. 

Toptaa Perakeacle 
21 2S 
27 38 
25 27.5 
27 30 
25 27.S 

17 19 

20 22 
22 25 
27 30 

19 21 
27 30 

31 

traQ1. BY ve elektrik 
•lhmim ıirketinden: 

'ıJmltall•lı Ş.bek•hlcle Japılm111 r•relrea itler 

riinleri aaat 9 daa 

XV Klltlrpark Karj,. 
Bonoya 

Kmlpalla 
Baca 

puar ı&aleri ... t 9 claa 

xı Gazi balvan 
xm A9au&r 

Xll Mezarbk batı 
XIV Gııi ltulYan 

XIV Glmrlk 

ls•ilecefl .,.. llallum11cı ili· 

Sır Macar iatatiatlk m• • 
rakl11ı m!alatellf t mul•i• 
menıap iaualana rBade H 

kadar yol !ylrlldlkleriai be· 
ıap etmiıtir. Ba zatı g6ıe 
iti ıokakta 1'rilmık olaa 
bir İllHD r•••• 18,008 
adım atarisi ba ıs kllome'· 
re tutu. 

Hizmetçiler fY•1a IY ifltıi 
ıörealer glatle Y11atl ol•· 
rak 23,000 adım atarlar. a. 
rBado 20 kilometre ıeaıch 
8000 kilometre eder. 

Ea çok 101 ~lyıa •~· 
ve ıanoaluular. Baalaııa 
bir ılade atbkları Namlar 
h ... p HWİH 50 kllem.tre 
tatarld Mr rekordar. ••nl· 
ye Ye mltuliler faıla JOI 
Jli•. 

Çok Jlrltllkl•I aa ... I• 
••• lti,Sk hm ...... . 
na'ilald maakal• ~ 
ıacak2 kilometre etb deı· 
ler. Ti1atro1Ullald daala• 
lerla baıeketlerl ile Wr t_Ha· 
çak kilometreyi ı~m-. ---

Bir 111tı glıftıl il· 
-ıreıı ili 1111 • 

CIZlll 
Ba laulte at1ar, kabrlar, 

lrapekler Ye KIYerclalu rlW, 
ban la•JY•- a lftlrak 
ederek l•aaalarla lteralaer 
cephelerde cıalınaı ••Jm•lr· 
tedirler. H•pl-.rH luaaı 
~ok faydalı olmılanadaa 
dola11 n laa,nalu ~ la,. 
metli tahllayorlar. AJ .... 
lana cep•elercle mwnffa· 
k11etlerlai ~ok ••falu ıB
•erd•I• temia ftMtir. 

Posta ı•••rclalul, Berffa 
civarıaaa Şp••a•'•• ter· 
&ire edilerek alııbrılmakta· 
dırlar. Almıa onl_a .. ld 
blltla 1110tel:auı11lu, 4 HDe 
Şpaadaa rlYercla melde· 
biacle cler1 ılrlrlii •• llu
rada r•••rcialerdea telsılk 
•e pratik •••• alllal latl· 
~ade edJlıcejial 6irealrler. 
ICıpbede mababere i~la •ı· 
bnlaa ita sh•rclaler 350 
kllomebedıa fala ... ,. 
btHeWUrler. Alm~Cia 
me.cacl : olaa llir ••
ılr•, ltlr ~ ""'chd 
lldlrea iki .... ...~ 
ceulıadanlır. 

Dr. Fahri ·11m 
..... , ...... 11.. ..rtst ... 

R•tk• •ltı•amm 
a .. 111.. •• Elelitİlll WeYlıl ...................... " 

" •· nu•O•. iNi 

Cilt Ye Zlhn•l;Hadahldan 
Mltelaaaam 

DOKTOR 

Salih ad 
hdacf &erler Mo. 79 T.ım7 

Gece 
• 

............. aARaklrntar., 
ı~ lçla çel&tüa pek ~lr ..., 

.... ~"' ~ttaa ld ..... 
Tir~ ilff. -- .. tim Jt•••• 
o.-..-~ ........ 
ok.alim •• c1M1• ~· 
BaaaaltWr .. a•ehl•il~ .. . 

life .. ,.. Mat ............ . 
SMa ..... a..._, • kiiJ• ... 

-SON-

lstaabalcla et 'tlerl -

-
Yeni ekmek 
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MEMUR MAAŞLA.: 
RIN ZAM 

Aakara - PaJti ~·h•an baıllakü. top .. 
la•tı11ada mc~ar ma•ılarıaa fevk=aJade 
um kaaaau Jiyillalı bakluııd Maaiıa 
mebaıa Refik Şevket lace ve arkadaşla
raaı• •erdikleri laiı tabir göriiıülecektir. 

Ôjr~aildiğino ıöre bu tıkrirde çocuk 
ulaillf olan mell'arlaruı ftzla zamma . maı
Uı k;ıh~alara lauauau11da bılhaıaa israr 
etUlaİektecİI~. Bekir me111arlaııa bu zam· 
... mawam edllmeleri iıtenilmektedlr. 

Bndu baılra t•lrrirde asli vazifesine 
ill••t• laiımet 1öre11lere 'verilmekte ol•• 
masam iatlbkaldarıa ıamd•q iıtlfade ede· 
.. ., ... Ubamaaa da ltar.t olunmakta •• 
y•i teb&t k•aanu b&kiiaıJeıine göre te· 
bit P'-efuclaa mevz11bılaiı dairelerde 
nzlfe almıı olanların mütekait maaılarıaa 
am ~.-... ..... teldif olaamaktadır. · 

8'kar memaılarıa zamdı11 iıtifade ede
... elui teklifi laaraıetli m&aakaıalara 
...U. alacakhr. Bir çok Wkir memarla
,.. Ye .... riyetia anne ve hemıire S"ibi 
"....... baktlliları da '-zari itibara 
maıak bayat pallahlıii•dıı baaJaııa da 
•lteeuir balaadaklan cilaetıe fumdaa 1ı· .. 
tifade etmeleri lbuma•a aa&dıfıa edecek· 
lerclir. 

Yan• Baglin Parti ıurubuada verilecek 
lraaaafa,. wöre Liyiha Mec:Ji1 amumi he· 
,etiala çarıımba toplaataı11ada 

108 
ıokli•I 

alecalrbr. 

Fasulve, nuhut, mer· 
cimek fiyatlan 

Vlliyet fiat aalrakıbe lremiıyoaa ıoa 
ilim•da f8111iya, • 0h•t, lll•rc&melr fltat· 
leı .. l J•Dfclea teıbit etmiıtir. 

Faıalya1a perıkencfe olarak 23 • 30 luı· 
nf. •olaat 19 - 30 kuruş, nıerclimeie de 
21 • 30 ~Dlllf kıclar fiat koyauııtur. 

S.kabm bu reami ilin üzerine yine 1ük· 
Hkffatle •• laer ı&a tleiiıea, iki tsraflı 
etfketJeri r5recek miyiı? 

Gerçi bunları .. taalirıa bızdarıaıa bizim 
bildljimiz daha pek çok marifetleri vardır. 
Fabt lia lllaılfetleri de bu t•raftaa lronbol 
memurları ffıeaecek bir t.rıftaa da ra••
dlar .ı.. ikıı edecek, it JoluH ırlrecektlr. 

lzmir viliyetinden: 
İ - Şa&at •yıaa •it realdi ekmak kart· 

len iımir befedlye 11nırı içinde 27/1/1942 
seli H&ıhındıa itil>area :dıiıblacaktır. 

2 - Klauı11nı 1942 ıyma •it kartla
,,. •"*a• bil•iyet ciizda11lır1 ile birlikte 
Jilterllmeai ve yeni kırtltrın oaa g6re 
all•maıı lazımdır. 

.3 - Deiiıtirme muııneleıi belediye za· 
:Wa mıatalsalarıada •• poltı kar1kollarıa· 
da ~ıaluadaıulacık mıbıuı bltıaaurlar 111a· 
rifetile yapılacaktır. 

4 - Afır fıçi olanların çılrıtıklara mü
.... ıerdıa alacalduı ""••ilıi llHDtıka ik· 
ttut ••J• iııe müd&rlükletfae taıtik et· 
tfftlllrtea ıoara belediye mı11takıl•rına ib
rils etmeJeri mecburidir. 

'5 - Her lreıl11 aldıjı k1rtları iyi mu · 
.. ,. .. etm11I icap eder. 

. 6 - KeJ.ff1.t 18yıa hıllra tebllğ Ye ilio 
ola•ar. 

Jaoonların Ef ... 
ganistandaki 

rolü 
---.. .--

Loadra, (a.ı) - Tokyoya 
dönmek &zere Kibile fiden 
J•poa konıoloılarıaın tam 
bu ıelaire muva1eletleri 11ra
ııada HJadfıtaaıa ıimal laa· 
datlaraada tahrikler baş 
iÖ•termui manidardır. ipi 
faldrhain Hitler Mo11ollai 
we Tojıya m8ıacaat ederek 
Hiacliıtıaı• larlli&lerdea 

lıcartuılmuıaı utedlji•i bil
diren mibver ;radyoları ba 
badalıca propoıandaya JAJ• 
makla meırald&rJer. · 

J•poalar Klbllde faali-
1etleriae aibrm11lardır• J •· 
poara ile Afraaiıtaa ara
ımda bir tarafllzlık paktı 
yapmak için laaruetli Jıörlt· 
meler yapılmaktadır. ~oa 
aylarda Afraalıtaa •• Hın· 
.u.ı.. arumda mBUHMt• 
ler çok dottano &irmabiyet 
al~r. 

--o--
Burdurda 

zelzele 
Bardar, (a.a) - Sabah• 

karıı 4,45 de 17 •aniye •Orea 
bir yer deprenme•i olmafbu. 
Hasar ve iaıaacı zayiat yok· 
tar. 

-----o----
Kibrit fiati 

yerinde 
Aakara ( •·• ) - Kibrit 

fiatleriade z•m olm11acakbr. 

Tren karlara 
sa ulandı 

Öirenllcliğiae ıöre Malat· 
ya ile Çetiaka1a aruıada 
bir 1olçu trol •kara •plan· 
mııtır. Çetiakaya • Slvu de· 
miryola kiırlar eltaadaclır • 

Çinlile. yeni 
bir şehri 

eeri aldılar 
Çaaking(a.a)- Çia milli 

kıtalırı kanıaıi ıebriai J•· 
poalardan iıtirdat ~etmiıler· 
diı. Ba ıelür k•aton demir-
1ollarnadan elli kilometre 
azakbr. 

--.. --
Şeker vesika· 

ya tabi 
Vaşington, (a.a)-1 ıal»at· 

taa itibaren Birleşik Dav· 

Jetlerde ıeker v11lkaya tabi 
tatulacak ve herkese hıf • 
tada yanm kilo ıeker ' veri· 
leceldir. Ayni tedbll' Kana• 
da da tatbik olaaacakbr. 
Barada laerkeaia haftalık 
ıeker tayını 375 ıram ola· 
caktar. 

---~o---

Franko diyorki 
Ma•ıid(a.a)-lıpas:ra•d••· 

Jet reiıi reaeral fraako ma
i:rethıdo bir çok •aıı~lu 
oldu2a bal de şu kısa luta. 
btüi irat etmiıtir: 

" ltpanyada komila&stl~k 
telalike1i beaüz tamamı de 
kalkmıı deiildir. On.aa içia
dirkl iıpaaya komiiaüıtJiiie 
imha huıusunda harp eclea· 
lere yardımını ~ e1irremi1Hr. 

Bir mlllet kendi keacliae 
kartalacak duruma ıiriace 
ancak ozaman kartalabllir. 

l 27 2icatl IC.laun a t.2' 

Siyam ln2ild 
reveharD 
ilin etti-, 

Berlia (a.a) - Si,-... 
ılltere •• Amerika~ 
açmııtır. Ba baw ~ 
J• ve Hladlda•~.' ~."i.I 
teair J&PIDIP· ~ 
Biım••J•P tecadz 
lerdir. 

----=,-~ 

General 
Vavel 

Yeai 
satlar 

Tokyo(a.a) - Par....., 
lalklimetia yeid ld ..... .
milyar 1••lik talllliab 
bal etmittir. 

Me"-e mecUMe 
ciye DUUI Top H•bld•~ 
karıı ahucak ••zlJ•tl 
•lı kat.i19tle tuJjlll 
diilnl ba banita •"11 
ıey ılyle1ecek hra 
olmadıtaaı bUcllımtftir. 

•• 

lstanbalcla 
şeker verili 

--• lıtaabaJ - Aaar..laa 

Taylandın har· ::· .. :e~ ::;::,e, 
be kancması kallara •e ıelrer •• 

~ yapanlara .. k•r ıa 
Tokyo(a.a) - • T•ylaadsa baılamııhr. 

iaıUtere ve amerıkaya harp ...... ;._!!'!""'!"~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!1!1!!!!!!1!1--;.ı 
lliaı keyfiyeti tokyo mala- ı33il Do~a 
fillerbıcle ba bıdiaeaia bir· ı ·'A K 

maara &zerinde bliy&k bir ııİhtİyat Ölç 
tesir icra edeceiiae ia111ıl-

mıktadır. fve deniz eri 
----- fdavetediliy ııarlka Aırupa kı- ı •-ı· v .. u Ao1ıer111s şı 

lllr b t k r ı · d dl t belinden· ızıır astır ı fi ı- 11111 as ı an ar ı 331 • .t..ıa ııw,.t ~ 
• d Loadra(a.a)- Amerilır•a ı me ••dem erierlai• ~ sın 81: . Hlıerloriaden miireklrep b& • ı edilmıtlı: .. _ 30/11'4 

331 doğamlu ıı:•Jrİ ıallm ,elı: kafileler iaıilter .. ia ı ,aaı lmılr ,,..U ~ 
ihH,ıt eratıD ıeYk edilmek bir yeriae çikarılmııbr. ı ıalaeaiade .laım W " 
üzere 30.1.1942 Cuma ıil•I __ ı lan ll11mdır. ~ 
.. ı..bleyia ıab.ode [mncal ı Gelmiye~ ~ 
balaıımaları illa olaaar. Altın fiyatı ı kaıı1111ua caa -_ 

Gelmiyeoler h•kkında ••· lltaıabol _ Dtiaa albn 
3425 

ı DİD tatbik olauait 
kerlik kaauououn cezai bü ı olaDur. 
k&mleri tat&ik edilecektir. kunıı• kadar çıkmııtır. :...;;...;.._._ __ ~~-: 

) 
lll ... IRdea alıa.11.. Çorakkapı P.U. ••kal Milli oiyaneo biteHerinizi ( ladtt b... .... l6C Hıwım 'lalılia 011• 0 , ....... 


